
اسم فاعل



اسم تعريف 
الفاعل

اسم 
مشتق

من وقع منه الفعل
أو احلدث



:املثال 

الدرس اآلنقارئحمّمد •

القراءة: احلدث أو الفعل •

هو الذي يقوم بالقراءة: الفاعل •



صياغة اسم فاعل

ثيالفعل غري الثال جملردالفعل الثالثي ا



الفعل الثالثي اجملرد



على وزن فَاِعل( فعل الصحيح)الفعل الثالثي 

َكاِتب كتب

َداِرسدرس

َذاِهبذهب



الفعل الثالثي األجوف معتل العني

لَّة عني الفعل ُمعَ 
(واوا أو ياء)

قَ َولَ 
بَ َيع

عينه منقلبة ألفا 
حسب قواعد 

اإلعالل

قَالَ 
بَاعَ 

تنقلب عينه مهزة 
يف اسم الفاعل

قَاِئل
بَاِئع



إذا كانت عني الفعل غري ُمَعلَّة

تبقى على حاهلا، دون قلبها إىل حرف آخر

َعاِور-َعِور  
َحاِيدَ -َحِيَد    



الفعل الثالثي الناقص معتل الالم
حذفت الالم يف تنوين الرفع واجلر وبقيت إذا كانت الكلمة معرفة 

الوزن 
الصريف

يف حالة
التعريف

الوزن 
الصريف

اسم 
الفاعل

الفعل

لالَفاعِ  الَساِعي فَاع   َساع   َسَعى
َداع   الَداِعي(وَ أصله َدعُ )َدَعا

الرَاِضي رَاض   َرِضيَ 



قلبت الياء ألفا(جيأ)أصل جاء 
فصار جاء

اسم الفاعل 
(َجاِيئ) 

(  َجاِئي) قلب املكان 
على وزن فالع

حذفت عني الفعل
ال  َجاء  على وزن فَ 



مهموز الالماألجوف الفعل 

الفاعلاسم الفعل
َجاء   َجاءَ 
نَاء   نَاءَ 



اإلتيان بالفعل 
املضارع

ة إبدال حرف املضارع
كسر ما قبل اآلخرميما مضمومة

اسم الفاعل من غري الثالثي

تَ َواِضعم  م تَ َواَضع-تَ َواَضع  ي َ -تَ َواَضعَ 



اِعلم فَ -م َفاِعل اِعلم فَ -ي  َفاِعل  اِعل  ي  فَ -فَاَعَل 

اسم الفاعل من غري الثالثي

عِّلم فَ -م َفعِّلعِّلم فَ -ي  َفعِّل  عِّل  ي  فَ -فَ عَّلَ 

تَ َفاِعلم  -م تَ َفاَعل تَ َفاَعلم  -يَ تَ َفاَعل  تَ َفاَعل  ي َ -تَ َفاَعَل 

ِعلْستَ فْ م  -م ْستَ ْفِعلِعلم ْستَ فْ -َيْستَ ْفِعل  لْستَ ْفعِ يَ -اْستَ ْفَعلَ 



–اسم الفاعل من غري الثالثي 
ثالثي مزيد هبمزة مضّعف اآلخر

َأَذلَّ 

َأْذَللَ 

ي ِذل  

م ْذِلل ي ْذِلل  

م ِذل  

م ْذِلل

م ِذل  

م ْفِعل:فاعلوزن اسم 



اْحَتلَّ 

لَ اْحتَ لَ 

ل  ََيْتَ 

ِللحم ْتَ  ِللََيْتَ 

لّ حم ْتَ 

ِللحم ْتَ 

لّ حم ْتَ 

لم ْفَتعِ :فاعلوزن اسم 

–اسم الفاعل من غري الثالثي 
مضّعف اآلخر 



َأَعادَ 

َأْعَودَ 

ي ِعيد

م ْعِود دي  ْعوِ 

م ِعيد

م ْعِود

م ِعيد

م ْفِعل: وزن اسم فاعل

–اسم الفاعل من غري الثالثي 
مزيد هبمزة معتّل العني



اْعَتادَ 

دَ اْعتَ وَ 

اد  يَ ْعتَ 

ِودم ْعتَ  ِوديَ ْعتَ 

ادم ْعتَ 

ِودم ْعتَ 

ادم ْعتَ 

لم ْفَتعِ : وزن اسم فاعل

تّل اسم الفاعل من غري الثالثي مع
العني



اجلرحذفت الالم يف تنوين الرفع و 
اسم الفاعل من غري الثالثي 

معتل الالم

جرّ  نصب رفع
ُمْعط   ُمْعِطًيا ُمْعط   اْلم   ُْعِطي
ُمتَ َول    ًياُمتَ َول ِ  ُمتَ َول    امل  ُ  تَ َولِ  



(شاذّ !!! )مالحظات

اسم الفاعل من األفعال اليت 
آلخرقد يأيت بفتح ما قبل اتزيد على ثالثة أحرف

-َأْحَصَن 
حم َْصن

-َأْسَهَب 
م ْسَهب

ْلَفجم  -أَْلَفَج 



(شاذّ )!!! مالحظات

اسم الفاعل من األفعال اليت 
(فَاِعل)جاء على وزن تزيد على ثالثة أحرف

–َأْعَشَب 
َعاِشب يَاِفع-أيْ َفَع بَاِقل-أَبْ َقَل 



دافقخلق مم ماء * فلينظر الإنسان مما خلق﴿: قال تعاىل ﴾

(56٬: الطارق)

(مدفوق)عول فاملدافق عىل وزن فاعل ولكن املراد به امس -•

والشعر  واملراد به امس املفعول٬ورد امس الفاعل يف آ ي اذلكر احلكمي



راضيةفهو يف عيشة ﴿: قال تعاىل ﴾

(21: احلاقة)

(عيشة مرضية)راضيةعىل وزن فاعل ولكن املراد به امس املغعول -•

والشعر  واملراد به امس املفعول٬ورد امس الفاعل يف آ ي اذلكر احلكمي



 قال احلطيئة:

نك آ نت -• الطامع الاكيسدع املاكرم ول ترحل لبغيهتا  واقعد فاإ

طعوم امل)عول فاملالكهام  عىل وزن فاعل ولكن املراد به امس (( الطامع الاكيس))-•
(املكسو

والشعر  واملراد به امس املفعول٬ورد امس الفاعل يف آ ي اذلكر احلكمي



ل قليال مهنمخائنةول تزال تطلع عىل ﴿: قال تعاىل ﴾مهنم اإ

(31:املائدة)

.خائنة امس فاعل مبعىن خيانة آ ي املصدر-•

((املصدر)) واملراد ٬ورد امس الفاعل يف آ ي اذلكر احلكمي



اكشفةليس لها من دون هللا * آ زفت ال زفة﴿: قال تعاىل﴾

(5758٬:النجم)

.اكشفة امس فاعل مبعىن كشف آ ي املصدر-

((املصدر)) واملراد ٬ورد امس الفاعل يف آ ي اذلكر احلكمي



لغيةل تسمع فهيا ﴿: قال تعاىل ﴾

(11:الغاش ية)

لغية امس فاعل مبعىن اللغو آ ي املصدر-

((املصدر)) واملراد ٬ورد امس الفاعل يف آ ي اذلكر احلكمي



(اسم الفاعل)ورد املصدر ، واملراد 

هذا رجٌل 
َعْدلٌ 

َقضَّ اجلدار 
قًضا

َعاِدلٌ = َعْدٌل 

قَاض  = َقضَّ 



الفعل الرباعي املضاعف

زَْلَزلَ 

َوْسَوسَ 

زِْلَزالً 

ِوْسَواًسا

ِفْعاَللِ 

ِفْعاَللِ 



اسم أصبح املصدر مبعىن( فَ ْعاَلل)ولكن إذا مت فتح الفاء 
الفاعل

ِوسامل َوسْ = الَوْسَواَس وَاسِ الَوسْ أعوذ باهلل من شر 



اد مبعىن ولكن املر ( َفِعيل  )تأيت الكلمة على وزن 
اسم الفاعل



ون  َله  َوَلٌد َوََلْ َتك ن لَّه  السََّمَواِت َواأَلْرِض َأَّنَّ َيك  َبِديع  : قوله تعاىل 
(۱۰۱:األنعام) َعِليٌم َصاِحَبٌة َوَخَلَق ك لَّ َشْيٍء َوه َو ِبك لِّ َشْيءٍ 

م ْبدِعَبِديع



(۳: التني)نيِ اأْلَمِ َوَهَذا اْلبَ َلِد : قال تعاىل

اآلِمن  اأْلَِمنيِ 



:يأيتاستخرج من الفقرة السابقة ما 
اسم فاعل مع بيان نوعه. 1
الفاعلفعال وهات منه اسم . 2

جمّدون َيرصون على العلم،مدارسهم وهم يدخلونطالب املدارسإّن 
اىل يصلواحىتتعّلم دروسهميفوجيتهدون .املهملإلّ حتصيلهم يف 

.النجاح الباهر

!!!التدريبات


